Napköziotthonos Óvoda Vértesszőlős

Kérjük, hogy a kiküldésre kerülő adóbevallási nyomtatványokat 1997.
október 20-ig szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.
Ügyfélfogadási időben az építményadóval kapcsolatos minden kér
désben az Önök rendelkezésére állunk.
		
		
		

Hétfő:		
Szerda:
Péntek:

13.00 – 17.00
8.00 – 11.30 délután 12.30 – 16.00
8.00 – 12.00

***
Megjelent a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény, mely 1997. november 1-jén lép hatályba.
A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, ame
lyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét
ellátó természetes és jogi személyek és más szervezetek meghatározott
ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvény
ben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek
teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásá
ról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek
társadalmi beilleszkedéséről.
A törvény hatálybalépését követően a rendszeres nevelési segélyt felváltja
a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Rendszeres gyer
mekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek, akinek családjában
az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét és a családban történő nevelkedés nem áll
a gyermek érdekével ellentétben. A jövedelem megállapításánál a kérelem
benyújtását megelőző 6 hónap havi átlagát kell figyelembe venni.
1998. január 1-jétől – a rendeletben foglalt feltételek megléte esetén – a
gyámhivatalok megelőlegezik a gyermektartásdíjat.
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Óvodai hírek:
Az 1997/98-as tanévet zökkenőmentesen beindítottuk. A nyári idő
szakban elkészült az óvoda épületének belső átalakítása, így ebben a
tanévben már négy csoportot indíthattunk. Megtörtént a fertőtlenítő
meszelés, nagytakarítás az intézményben. Az udvar tereprendezése
elkészült, társadalmi munkában. Köszönjük a szülők, a helyi ifjúsági
klub és a közhasznú munkások önzetlen segítségét. A területet pró
báljuk pályázatokon nyert pénzekből szépíteni, berendezni. Ezúton
nyert pénzből történt meg a füvesítés és a növények egy részének
az árát is így fedezzük. Jelenleg egy újabb pályázatot nyújtottunk be
mozgásfejlesztő udvari játékra, melynek elbírálása folyamatban van.
A tavalyi jótékonysági bál bevételét is az udvar berendezésére fordít
juk, egy mászókát rendeltünk meg belőle. Az Önkormányzat jelentős
anyagi támogatást nyújtott ahhoz, hogy az idei év személyi és tárgyi
feltételei biztosítottak legyenek, gyermekeink megnövekedett terü
leten, kisebb létszámban egészségesen, gondtalanul fejlődhessenek.
Köszönet érte!
A beírt gyereklétszám az 1997/98-as évre: 96 fő
Katicás csoport:
25 fő	 (kiscsoportos korú gyermekek)
Nyuszis csoport:
25 fő	 (középsős korú gyermekek)
Macis csoport:		
26 fő	 (nagycsoport-iskolaelőkészítő)
Csiga csoport:		
20 fő	 (nagycsoport-iskolaelőkészítő
		
csak délelőtt működik)
Az intézményben 8 óvónő dolgozik (1 óvodavezető és 7 csoportve
zető óvónő). A dajkák száma: 4 fő. A technikai dolgozók száma vál
tozatlan. 1 élelmezésvezető, 2 szakácsnő, 1 konyhai alkalmazott és 1
takarító-konyhai kisegítő. Az intézmény személyi feltételei megfelel
nek az elvárásoknak. A gyermekekkel nyitástól zárásig óvodapedagó
gus foglalkozik. A dolgozók mindannyian arra törekszenek, hogy az
óvodába került kisgyermekek jól érezzék magukat, szívesen jöjjenek
és megfelelően fejlődjenek, iskolaéretten kerüljenek az iskolába. Az
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intézményben logopédus foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel
térítésmentesen, mivel a költségeket az önkormányzat magára vállal
ta. Ez évtől gyógytornász is foglalkozik gyermekeinkkel minimális
térítés fejében (40 Ft/óra), így a gyógytorna lehetőségét is helyben tud
juk biztosítani. Nagycsoportos gyermekeink néptáncot tanulhatnak,
illetve önkormányzati támogatással úszni járhatnak. Hetente 1 alka
lommal lehetőséget biztosítunk az intézményen belüli hitoktatásra.
A falu nemzetiségi hagyományait, kultúráját tovább folytatva min
den óvodás kisgyermek tanulja a szlovák nyelvet, oktatásukról nem
zetiségi óvónő és kisegítő nyelvoktató gondoskodik. A konyha kihasz
náltsága elérte a maximumot, további külső vendégeket csak a konyha
átépítése, modernizálása után tudunk fogadni. Az óvoda működési
színvonalának javítása érdekében mindent megteszünk azért, hogy a
falu lakosságának mind szélesebb rétegei magukénak érezzék és segít
sék a község szellemi fejlődésének ezt az alapkövét.

***

Törökné Pátrovics Erika
óvodavezető

Művelődési Ház
Ha nyár, akkor a „Szőlősi Mesterkezek” kiállításra és a felújításra
készül a ház. Idén 5. éve rendeztük meg a kiállítást. Nagy örömünkre
újabb és újabb kiállítók mutatják be műveiket. Köszöntöttük az öt éve
rendszeresen kiállítókat és bíztattuk az újakat, hogy továbbra is kitartó
an készüljenek erre a már hagyománnyá vált rendezvényre. Örömteli,
hogy sok vidéki látogató tekintette meg a kiállítást. (Pl. Tata, Tatabá
nya, Szár, Oroszlány, Kecskemét, Budapest)
Gratulálunk a kiállított szép művekhez!
Az idei évben is szépült a ház, felújításra került a színpad padlózata,
és tisztasági meszelést végeztünk egyes helyiségekben.
Lepkó Ilona
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A Polgármesteri Hivatal közleménye:
Építményadó:
Vértesszőlős község Önkormányzatának többször módosított
13/1991. (X. 17.) sz. rendelete alapján 1998. január 1-jétől ismét
hatályba lép a nem lakás céljára szolgáló építmények után fizetendő
építményadó.
Az önkormányzati rendelet értelmében az elmúlt öt évben az a
magánszemély mentesült az építményadó alól, aki közműfejlesztési
hozzájárulást fizet.
Aki közműfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem
tett eleget, azt nem illeti meg a mentesség és öt évre visszamenőleg
köteles az építményadót megfizetni.
A nem lakás céljára szolgáló építmények körébe tartoznak az alább
felsoroltak:
– garázs (különálló, épületen belül),
– üzlet, műhely,
– 	kereskedelmi szálláshely (panzió, szálloda, camping stb.),
– raktárak (kivéve az állattartás szolgáló épület, valamint az ehhez
	kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez
	kapcsolódó tároló épületek, pl. műtrágyatárolók, magtárak stb.),
– iroda, műterem, magánrendelő
– egyéb építmény, olyan zártkerti építmény, amely emberi
tartózkodásra, pihenésre alkalmas.
– üresen álló családi ház.
Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alap
területe.
Hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapte
rületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes
alapterületbe a helyiségek összegzett alapterülete és az épülethez tar
tozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és
három oldalról zárt külső tartózkodók).
Az építményadó mértéke 1998. január 1-jétől 60 Ft/m2/év
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Labdarúgócsapat új feladatok előtt
1997. 07. 25-én a VSE. elnöksége értékelte a labdarúgó szakosztály
munkáját, és a vita eredményeként meghatározta – a közgyűlési hatá
rozatoknak megfelelően – az új bajnoki szezon során érvényesítendő
feladatokat.
Az ülés határozataként az alábbi főbb célok, és az azokat szolgáló
feladatok összegezhetők:
1. Számottevő szurkolótáborunk igényei az utánpótlás-nevelés ösztön
zése, létesítményeink minősége azt kívánja, hogy felnőtt együttesünk
az 1997/98. évi területi bajnokságot nyerje meg, ezáltal 1998 őszétől
a megyei bajnokságban szerepelhessen.

Műv.ház vezető
Ez év szeptember 3-ára virradó éjszakán a Művelődési Házba isme
retlen tettesek betörtek! A következő tárgyakat tulajdonították el:
		
1 db Gold Star rádiós kétkazettás magnó
		
1 db Peoneer erősítő (gy.sz.: MH 9434809X)
		
1 db Peoneer kétkazettás deck (MG 8413235)
Kérjük a falu lakóit, segítsenek a tettesek kézrekerítésében!
(Amennyiben hasznos információkkal rendelkeznek.)
***

Idősek Klubja

2. Ennek érdekében a játékosállományt – elsősorban korábban az
Egyesület elődjénél szerepelt – labdarúgókkal meg kell erősíteni.
Mindezt anélkül kell tenni, hogy a korábbi években nálunk szerepelt
– és a maguk szintjén helytállt játékosoktól önkényesen megválnánk.
Ezért jelenleg 20 főnél több felnőtt igazolt labdarúgója van, és a köz
tük folyó verseny dönti el, hogy ki kerül a csapatba.

1997. augusztus 7-én ünnepeltük klubunk fennállásának 20 éves
évfordulóját. Meghívásunkat elfogadta volt tanácsi vezetőnk Nagy
József akkori tanácselnök, Nagyné Marika akivel a megalakulás előtt
végigjártuk a falu idős embereit. (Nehezen sikerült megnyitni az Öre
gek Napközi Otthonát 1977. augusztus 1-jén. 10 fővel kezdtünk.)

3. A korábbi szakosztályvezető lemondása miatt új szakembert bíz
tunk meg a munka irányításával, az új szakosztály – modell működé
sének megszervezésével.

Az ünnepségen vendégeink voltak még községünk intézményeinek
vezetői. Krenner Antalné volt polgármester, aki az új épület felépíté
sét szorgalmazta, Busch Józsefné, Lepkó Ilona, dr. Kaizer László házi
orvos, aki ha szükséges rögtön segítségünkre siet. A szociális és egész
ségügyi bizottság tagjai közül Bucskuné Klárika és Beer Jánosné,
Bajczik Lajosné védőnő, Kanalas Sándorné a kulturális bizottság
elnöke, valamint vezetőink Vida István polgármester és Náfrádi Mari
anna jegyző, akik az intézmény működését segítik és biztosítják a
megfelelő feltételeket.

4. Mindez anélkül történt,
hogy az Egyesület költség
vetése – ezen belül az önkor
mányzati támogatás – növe
kedett volna.
Eddigi tapasztalataink ked
vezőek, a fenti célok és fel
adatok teljesítése jó úton
halad.
Kérjük ezért szurkolóink,
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Ünnepi köszöntőt Vida István polgármester mondott. Kutenics Judit
és Lohner Zsanett verssel, a nemzetiségi kórus szép szlovák és magyar
dalokkal tette hangulatossá az ünnepségünket. Tagjaink közül több mint
40 fő jelen volt. Házigondozottak közül azok jöttek el, akiknek egészsé
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gi állapota engedte.
Röviden elmondtam a klub 20 éves történetét, megemlékezve régi
tagjainkról, akik már nem lehetnek közöttünk. A legrégebbi tagunkat
Kutenics Lajosné Tóncsi nénit virággal köszöntöttük, aki 1979. decem
ber 1-jétől nap-mint nap jelen van a klubban, csak akkor hiányzott,
ha beteg volt.
Az idősek nevében Halmos Feri bácsi mondott köszönetet a gondos
kodásért. A köszöntők után fehér asztal mellett megvendégeltük tagja
inkat és vendégeinket, akik kellemesen töltötték el a délutánt.
Augusztus 18-án Ópusztaszerre kirándultunk pártoló tagjainkkal
közösen. Tavalyi évben 4 tagunk vett részt kedvezményes üdülésen
Lakitelken. Itt szeretném felhívni a nyugdíjasok figyelmét – nemcsak
a klubtagokét –, hogy az idén is van lehetőség erre az üdülésre. Rész
vételi díj 4.200 Ft (5 éjszaka reggelivel). Bővebb felvilágosítást az
Idősek Klubja vezetője ad.
Az évfordulóra kicseréltük az étkezői székeket, szép újakat vettünk.
A gázfűtésre való átállás intézményünkben is megvalósult. Jelenleg
az egészségpark kialakítása folyik. Nagyon szép a klubunk, szeretném
ha minél több idős ember járna
ide. Jönnek a hosszú téli napok,
azok is eljöhetnek, akik nem
klubtagok, és nem igénylik az
étkezést, de szeretnek a közös
ségben lenni, elbeszélgetni. Ne
unatkozzanak otthon.
Közeledik október hava, követ
kező feladatunk a minden évben
hagyománynak számító Idősek
napja megszervezése, megren
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21.00 órától 02.00 óráig szüreti
bál, ahol Eipl József sramli zeneka
ra fújja a talpalávalót.
A helyszínen büfé működik!
Kérjük a lakosságot, hogy minél
nagyobb számban vegyenek részt
az ünnepségen!
Bízunk abban, hogy nagy számú résztvételünkkel bizonyítjuk a
szőlősiek érdeklődését és vendégszeretetét.
Kanalas Sándorné
Nemzetiségi és Kult. Biz. Vez.
***
Csatlakozási felhívás!
Falunk október 18-án megrendezésre kerülő nemzetiségi, s egyben
testvérkapcsolat-alapító ünnepi rendezvényét Önkormányzatunk Kép
viselő-testületének tagjai 130.000 Ft-tal támogatják.
Egyben kérik a csatlakozni tudókat és kívánókat, ha egyetértenek
azzal, hogy a különféle községi közösségi rendezvényeken mozgatha
tó asztalok, padok biztosítsák a szórakozni vágyók elhelyezését, jelez
zék október 6-ig a Polgármesteri Hivatalban (379-091):
– milyen összeggel tudják támogatni e célt, vagy a rendezvényt,
– élnének-e azzal a (reklám-) lehetőséggel, hogy egy (sör) asztal		 pad árát ajánlják fel, amelyre elhelyezhetik cégük reklámábráját
– 		 feliratát.
A támogatásról (kérésre) adócsökkentésre jogosító igazolást ad a Pol
gármesteri Hivatal.
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Október 18. – Nemzetiségi Fesztivál!

Falufejlesztési gondolatok

Ez év október 18-án ünnepli hagyományőrző csoportunk
Zimozelen Kórusa fennállásának évfordulóját. Ezt az ünnepsé
get összekapcsoljuk a szüreti felvonulással.

Vértesszőlős Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága mellett működő
Falufejlesztő Bizottság nagy fába vágta a fejszéjét.

Ez alkalomból nemzetiségi fesztivált rendezünk és ehhez kap
csoljuk a szüreti felvonulást és mulatságot.
Testvérkapcsolatot szeretnénk kiépíteni a szlovákiai Turány
kisváros lakóival, akik településük fennállásának 600. évfor
dulójára rendezett ünnepségükre meghívták önkormányzatunk
képviselőit.
A fesztiválra meghívtuk kultúrcsoportjukat és a város vezetőit.
A fesztivál további meghívott résztvevői:
Alsógallai néptánccsoport
Tardosi Gerecse népdalkör
Szőnyi Citerazenekar
Eipl József sramli zenekara
és helyi csoportjaink.
Az ünnepség 16.00 órakor kezdődik
látványos felvonulással, ahol vendég
csoportjaink is részt vesznek, majd
18 órától a Sportcsarnok bejáratánál a
mazsorett csoport műsorral köszönti
az érkező vendégeket.

Az éves költségvetésből fejlesztésre szánt összeget hogyan, mire költsük
el úgy, hogy a kemény és jogos elvárásoknak egyidejűleg megfeleljünk. A
közterületek felújítása (utak, járdák, árkok stb.) égetően fontossá vált szenny
vízcsatorna és a gázvezeték lefektetése után. Ugyanakkor az intézményeink
(Polgármesteri Hivatal, iskola, óvoda, kultúrotthon, stb.) épületeinek állagát
is karban kell tartani.
Ezek fűtését is újra kell értékelni! Maradni a hagyományos széntüzelés
mellett, ami sokba kerül, mert a régi kazánok is felújításra szorulnak, vagy
áttérni a modernebb gáztüzelésre, aminek a kezdeti beruházása költséges.
A temető és környezetének rendbetétele megint csaknem kérdéses feladat,
hogy emberibb módon gondoskodhassunk elhunyt szeretteinkről.
A falun átvezető 100-as számú főútvonal forgalma, a járművek áthaladásá
nak minősége sem lehet közömbös számunkra, hiszen az egész lakosságot
érinti.
Csak néhány gondolatot, dilemmát villantottam fel azok közül, amivel a
Falufejlesztő Bizottságnak meg kell birkózni.
Elvünk: minden problémát fel kell vetni, számbavenni, a megoldást kidol
gozni (műszaki rajzok, engedélyek, kivitelezési lehetőségek, stb.).
A pályázati kiírásokat figyelemmel kísérni és amit csak lehet megpályázni.
Ez a munkamódszer nagyon előnyös, és célravezető. Például, egy hét alatt
készítettük el azt a pályázatot, aminek elnyerésével meg tudtuk valósítani a

18.30 órától a csarnokban a polgár
mesteri megnyitó után kezdődik a
fesztivál.
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Valusek út tatabányai végének átépítését (terelősziget, buszmegálló öblök,
Sport utca csatlakozás, járdák). Ezt kész engedélyezett kiviteli tervek nélkül
nem tudtuk volna létrehozni.
Fontos teendő a régi utcák felújítása és az új utcák kialakítása közötti
egyensúly megteremtése is.
A Falufejlesztő Bizottság üléseit a feladatokhoz igazítja. Van amikor heten
te kell ülésezni, mert a munkák menete ezt teszi szükségessé, de van amikor
havonta egyeztetünk.

1997. évben a következő beruházások, felújítások valósultak meg:
Megnevezés:					

Bekerülési költség (Ft)

1. 100-as út Sport u. csatlakozás befejezése 2.000.000
Útépítések, javítások:
2. Kátyúzás					
200.000
3. Tájház u. aszfaltozása			
800.000
4. Gagarin u. aszfaltozása			
750.000
5. Baromállás dűlő makadám út javítás		
100.000
6. Temetői munkák:
Faritkítás, kerítéskészítés, földmunkák	
550.000
7. Sportközpont
Edzőpálya készítés, területrendezés, kerítés 1.100.000
Fúrt kúttisztítás (önkormányzati rész)
200.000
8. Iskola
	új tetőszerkezet készítése			
3.800.000
régi kémény bontása			
187.000
gáztüzeléshez új kémény építése		
475.000
villámvédelem kiépítése			
70.000
9. Óvoda
Játszótér létesítése				
610.000
(épületbontás, vízelvezetés, földfeltöltés,
homokozó építés, kerítésépítés)
Belső átalakítások				
200.000
(új foglalkoztató létesítése)					
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10. Kultúrotthon
színpad felújítás, belső festések		
11. Számítógépesítés
(iskola, polg.hiv.)				
12. Kis munkagépek vásárlása, javítása
13. Polgármesteri Hivatal
belső udvar közművek felújítása,
térburkolat készítés
	növények telepítése				
14. Járdaépítések és javítások			
templom, iskola, óvoda
15. Intézményi vakolatjavítások	
(tűzoltószertár, iskola, óvoda)		

40.000
700.000
350.000

1.100.000
70.000

80.000

Az utolsó negyedévben a következő feladatokat kívánjuk még meg
valósítani:
1.

2.
3.
4.

5.

Megnevezés:				
Gáztüzelésre átállás az intézményeknél
Idősek Klubja, Orvosi rendelő		
Iskola					
Tájház					
Kultúrotthon				
(Környezetvédelmi alap pályázata alapján)
Szabadság-telepi útépítés			
Öregek napközi otthonának
pihenő-parkja				
Járdaépítések
Temető mögötti járdaszakasz		
Homok utca befejezése			
Arany János utca ideiglenes járda		
Pályázat alapján végleges megoldás		
Közvilágítás javítása			

Költség:(Ft)
400.000
1.500.000
400.000
400.000
600.000
1.000.000
100.000
100.000
50.000
500.000
300.000
Mezőfi Tibor
Falufejl.Biz. elnöke
9

Közmeghallgatás
Szeptember 25-én a Kultúrotthonban Vértesszőlős képviselő-testüle
te közmeghallgatást tartott.
Téma: Községünk kábeltelevíziós rendszerének jövője.
A közmeghallgatáson megjelent szépszámú érdeklődők az
Anfel-Kábelkom ügyvezetőjének tették fel műszaki, szervezési és gaz
dasági jellegű kérdéseiket. A válaszadások után az a vélemény alakult
ki, hogy a község érdekeit képviselve meg kell kezdeni a tárgyaláso
kat a TV-rendszer átépítésére.

***
Szennyvíz-csatorna bekötésekről
A képviselő-testület szeptemberi ülésén úgy döntött, hogy folyamato
san ellenőrizni kell a szennyvízcsatorna bekötéseket. A jelentős közsé
gi beruházás csak akkor tölti be szerepét, ha az ingatlantulajdonosok
rácsatlakoznak a meglévő rendszerre.
Kérjük a Tisztelt lakókat, hogy – amennyiben műszaki akadálya
nincs – kérjék meg ez évben a bekötési engedélyeket.
A jogszabály szerint már csak szabályszerűen kialakított szennyvíz
rendszer működhet az ingatlanokon. Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz
hálózatra rá kell kötni, vagy teljesen zárt rendszerű szennyvíztárolót
(építési engedéllyel) kell alkalmazni, rendszeres és ellenőrzött szip
pantással.
A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszőlős, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelős kiadó: Vida István polgármester
16
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A Vértesszőlősi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1997. október III. évfolyam 3. szám

Kedves Vértesszőlősiek!
A nap sugarai a nyár megtakarított melegét igyekeznek pótolni, az
éjszakai hidegek azonban jelzik, itt az ősz. Az óvoda és iskola új tan
évbe kezdett, az elsősök kóstolgatják a megváltozott környezet ízét
- az élet megy tovább.
Az önkormányzat igyekezett az intézmények feltételeit javítani, a
szünidő nyugalmát kihasználva a felújítások majd minden területet
érintettek.
Intézményvezetőink beszámolnak az őszi kezdés körülményeiről, a
tervezett programokról, és a megoldandó feladatokról.
Beszámolunk a Falufejlesztő Bizottság gondjairól, a megvalósított,
megvalósítható fejlesztésekről, a jogos igények és a lehetőségek
dilemmáiról.
A sikeres augusztus 20-i ünnepségek után készülünk a Nemzetiségi
Napokra, a tervezett programot a Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
ismerteti.
Minden kedves vértesszőlősi lakónak kellemes őszt és jó egészséget
kívánok.		
Vida István
polgármester

Becsengettek az 1997/98-as tanévre

Alkalmi Munkavállalói Könyv

A nyár alatt felfrissültek a gyerekek, a szülők, a pedagógusok, de az isko
laépületek is. Az 1929-ben épült Tanács utcai iskolaépület új tetőt kapott:
jelezve, hogy Önkormányzatunk nem javítgatni, hanem teljesen felújítani
készül az épületet. Az iskolaépületek felújítására kiírt állami címzett támoga
tásra beadott pályázatban bízva jövőre folytatódnak a munkák a nyílászárók
cseréjével, vakolással. Még ebben a tanévben remény van a gázfűtésre való
átállásra is, hiszen a kazánok, a tervek, a kémény megvannak. A nyári mesze
lést az épületekben gyerekek, tanárok és a takarítónők végezték. Így spórolt
az iskola az Önkormányzatnak (cserében a felújítás nagy elhatározásáért), s
így tanultak a gyerekek meszelést, mázolást, remélve, jobban megbecsülik
a tiszta környezetet, ha ők dolgoznak érte.

1997. szeptember 1-jétől lehetősége van néhány napos munkáját
alkalmi munkavállalói könyv segítségével végezni. Az ingyen besze
rezhető könyvvel bármely magyar munkavállaló (15. életévét betöl
tött diák is) dolgozhat magánszemély munkáltatónál.

A tanév 174 tanulóval indult 10 tanulócsoportban.
Személyi változások az idén is történtek az iskolában. Igazgató helyettes
Szabó Mária lett, új nevelők: Kocsisné Jenei Erika (kémia-óraadó), Kutenics
Szilvia (szlovák nyelv), Skrován József (matematika, számítástechnika, fizi
ka) – mindhárman falubeliek – egykori kedves tanítványaink.
Az idei tanév az utolsó, amely a régi központi tantervek alapján folyik, az
utolsó, amely véget ér június közepén (a jövőben egy héttel hosszabbak lesz
nek a tanévek). Az oktatási anyagot és követelményeket tartalmazó Nemzeti
Alaptanterv (NAT) és az azt kibővítő helyi tantervek felmenő rendszerben
kerülnek bevezetésre: 1998-ban az 1. és a 7. osztályban. A helyi pedagógiai
program és tanterv lényege, hogy az iskolák különbözzenek egymástól: saját
arculatuk legyen, amelyet a szülők, gyerekek, az önkormányzat egyetértésé
vel fogad el a nevelőtestület. A mi iskolánk – a falu egyetlen iskolájaként
– nem szakosodhat egy-egy tantárgyra, mindegyiket magas szinten kell,
hogy oktassa. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek kitüntetett feladatok. (A
program részleteiről a következő Hírmondóban bővebben írunk.) Nagyon
fogunk ügyelni arra, hogy a helyi program bevezetése ne sokkolja sem a
gyerekeket, sem a szülőket, az átállás zökkenőmentesen történjen.
A Szülőket arra kérjük, vegyenek részt aktívan a fórumokon, amelyeken
megismertetjük terveinket, s mondjanak róla véleményt.
Hagyományos jótékonysági bálunkat az óvodával
november 22-én rendezzük meg.
Krenner Antalné
isk. ig.
2
12

A könyvet kiválthatja:
– a munkaügyi kirendeltségeken,
– az önkormányzatnál (erre megállapodást kötöttünk a munkaügyi
	kirendeltséggel).
A munkanélküli járadékban részesülők, a könyvecskét csak annál a
kirendeltségnél válthatják ki, amely őket nyilvántartásba vette.
Miért jó Önnek ez az alkalmi munkavállalás?
– mert szabályosan dolgozik, ezért nem kell félnie az ellenőrzéstől,
– mert annyi nappal hosszabbodik a munkanélküli járadék folyósítása, ahány napot dolgozik,
– mert az alkalmi munka jogszerző idő, így segít a 180 nap össze gyűjtésében, amely szükséges a munkanélküli ellátás megőrzéséhez,
– mert az alkalmi munkavállaló jogosult egészségügyi szolgáltatásra, baleseti táppénzre és nyugdíjához szolgálati időt gyűjt,
– mert nem kell bevallania az alkalmi munkával szerzett bért, ha 		
az éves jövedelme nem haladja meg a 250 ezer forintot és más 		
jövedelme nincs.
Kérje alkalmi munkaadóját, hogy vásárolja meg a minden postahiva
talban kapható közteherjegyet, és ragassza be alkalmi munkavállalói
könyvébe.
Részletes információkért forduljon a lakóhelye, illetőleg tartózkodá
si helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltséghez, illetve a telepü
lési önkormányzathoz.
Náfrádi Marianna
jegyző
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